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ภาพกิจกรรม

ความเห็นแย้งต่อคำาสั่งศาลโลก
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
และข้อเสนอแนะ

ประชานิยมกับสิทธิในสังคมไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจำาปี ๒๕๕๔
และขอเชิญชวนร่วมประกวดบทความ 
เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน

การประชุมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖

มุมสะท้อน

ภาคธุรกิจกับ “สิทธิมนุษยชน” 
สิ่งท้าทายกับอีกมิติบนโลกยุคใหม่

๔ 
๕

๗

๑

๒
๓

๘

สา
รบ

ัญ

อ่านต่อหน้า ๒

การสร้างความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นภารกิจที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดย กสม.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือและการประสานงาน

อย่างกว้างขวางในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คือ องค์การสหประชาชาติระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค รวมทั้ง
สมัครเป็นสมาชิกสามัญขององค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (Asia 
– Pacific Forum of National Human Rights Institutions : APF) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ 

APF เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการก่อตั้งและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights 

Institutions) ในภูมิภาค รวมทั้งการสร้างโอกาสให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศสมาชิก APF ได้ทำางานร่วมกันผ่านกิจกรรม

ต่างๆ เช่น การประชุมประจำาปี การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยการฝึกอบรม การร่วมมือเป็นเครือข่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และการเรียนรู้การทำางานระหว่างเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนกับผู้เชี่ยวชาญของ APF รวมทั้งการพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ

ของภูมิภาค การกำาหนดท่าทีร่วมกันในเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่สำาคัญ ตลอดจนการช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคที่ต้องการจัดตั้ง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นอกจากนี้ APF ยังให้การสนับสนุนแก่รัฐบาลและภาคประชาสังคมในภูมิภาค ให้มีบทบาทในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นด้วย

การประชุมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖

การประชุมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖
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มุมมองสิทธ์ิฉบับเดือนกรกฎาคมนี้
เ ปิ ด ฉ บั บ ด้ ว ย ก า ร แ จ้ ง ข่ า ว ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖ 

ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ศกนี้  ซึ่งนับเป็น

ครั้งแรกที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

โดยจะมผีูเ้ขา้รว่มประชมุจากสถาบนัสทิธมินษุยชน 

แหง่ชาตขิองประเทศสมาชกิ จำานวน ๑๗ ประเทศ  

นอกจากนัน้ ทา่นผูอ้า่นจะไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกับภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจากบทความ

ของกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(ดร. ปรญิญา 

ศริสิารการ) เรือ่งภาคธรุกจิกบั “สทิธมินษุยชน”

สิ่งท้าทายกับอีกมิติบนโลกยุคใหม่” รวมทั้ง

ยังมีสาระที่น่าสนใจกรณี “ความเห็นแย้งต่อ

คำ า สั่ ง ศ าล โลก ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ 

และข้อเสนอแนะ” และที่จะท่านผู้อ่านจะพลาด

ไม่ได้ ก็คือ สรุปการสัมมนา เรื่อง ประชานิยม

กับสิทธิในสังคมไทย จะทำาให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่า

ทำาอย่างไรจึงจะเป็นประชานิยมที่ดีในมุมมอง

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มุมสะท้อน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประธานกรรมการ : ศาสตราจารย์อมรา   พงศาพิชญ์  กรรมการ : นายแท้จริง  ศิริพานิช   นายนิรันดร์  
พิทักษ์วัชระ   นายปริญญา  ศิริสารการ   นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์   พลตำารวจเอก วันชัย  ศรีนวลนัด   นางวิสา  เบ็ญจะมโน
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการ : นายชูชัย  ศุภวงศ์  รองเลขาธิการ : นายประนูญ  สุวรรณภักดี  นายวีรวิทย์  วีรวรวิทย์  

“มุมมองสิทธิ์” เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  * จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
* การนำาข้อความหรือเรื่องราวบางส่วน หรือทั้งหมด ไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล  * ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็น และบทความเพื่อเผยแพร่
ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เรื่องที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ เพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ และกองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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ปจัจบุนั APF มสีมาชกิ ๑๗ ประเทศ ไดแ้ก ่อฟักานสิถาน ออสเตรเลยี อนิเดยี  
อนิโดนเีซยี จอรแ์ดน มาเลเซยี มองโกเลยี เนปาล นวิซแีลนด ์มลัดฟีส ์ศรลีงักา ปาเลสไตน ์
ฟลิปิปนิส ์กาตาร ์ เกาหลใีต ้ ตมิอรเ์ลสเต ้ และประเทศไทย  โดย APF มกีารประชมุใหญ ่
ทุก ๒ ปี  และในปีนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย จะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม APF ครั้งที่ ๑๖ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๔ 
ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  นับเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว วัตถุประสงค์สำาคัญ
ของการประชมุครัง้นี ้คอื เพือ่เปดิโอกาสใหส้ถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาตขิองประเทศ
สมาชกิ APF ทัง้ ๑๗ ประเทศ รวมทัง้ผูแ้ทนภาครฐับาล องคก์รภาคประชาสงัคมทัง้ใน
และต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จำานวนประมาณ 
๒๐๐ คน ได้ปรึกษาหารือและแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

สำาหรับการประชุมในวันแรก (๖ กันยายน ๒๕๕๔) เป็นการประชุมปิดเฉพาะ
สมาชกิ APF (APF Forum Councilor Meeting) เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระทางดา้น 
การบริหารและงบประมาณ รวมทั้งบทบาทของ APF ในเวทีการประชุมสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศต่างๆ  หลังจากนั้นในวันที่ ๗ และ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ จะเป็นการ
ประชมุเปดิเพือ่ใหผู้แ้ทนจากภาครฐับาล ภาคประชาสงัคม และองคก์ารระหวา่งประเทศ
ไดม้โีอกาสรว่มหารอืกบัสถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาตขิองประเทศสมาชกิ ภายใตห้วัขอ้
หลักของการประชุม APF ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่ “สิทธิในการพัฒนา” ซึ่งตรงกับวาระ
ครบรอบ ๒๕ ปี ของการรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาของสหประชาชาติ  
พธิเีปดิการประชมุดงักลา่วจะมขีึน้อยา่งเปน็ทางการในวนัพธุที ่๗ กนัยายน ๒๕๕๔ 
โดยศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ วะส ีเปน็ผูก้ลา่วปาฐกถาพเิศษ ภายใตห้วัขอ้ 
วา่ดว้ย “สทิธมินษุยชน ศกัดิศ์ร ีและความเทา่เทยีมของบคุคล”  และในวนัพฤหสับดทีี ่
๘ กนัยายน ๒๕๕๔  ดร.หสัวฒุ ิวฑิติวริยิกลุ ประธานศาลปกครองสงูสดุ จะปาฐกถา
นำาเรื่อง “สิทธิในการพัฒนา : สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม”

นอกจากนี ้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตไิดจ้ดัการประชมุคูข่นานสำาหรบั 
ภาคประชาสงัคม ใน ๒ หวัขอ้หลกั คอื ๑) เรือ่งอตัลกัษณท์างเพศและเพศวถิ ี: สถานการณ ์
ในภูมิภาคและบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล สถาบันสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคม 
๒) การพัฒนาและผลเกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชน ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่องผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชนและสิทธิในการพัฒนา เรื่องบทบาทหน้าที่ของสื่อและการพัฒนา 
และเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้ภาคประชาสังคม 
ทั้งของไทยและต่างประเทศ ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศสมาชิก 
APF และผูแ้ทนรฐับาล ไดเ้ขา้รว่มอภปิรายแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ ์นำาเสนอ 
ข้อคิดเห็นและมุมมองที่สะท้อนท่าทีของภาคประชาสังคม ต่อประเด็น “สิทธิในการ
พัฒนา” อันเป็นประเด็นหลักของการประชุม APF ครั้งที่ ๑๖ นี้ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
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สรุปจาก การกำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินโครงการสัมมนา “สื่อพื้นบ้าน (ภาคอีสาน) กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” 
โดย ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสื่อสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน
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 ๗. ธุรกิจควรสนับสนุนการดำาเนินการปกป้องสิ่งแวดล้อม

 ๘. ธรุกจิควรแสดงความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์หม่ๆ  ตอ่ความรบัผดิชอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 ๙. ธุรกิจควรส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีที่ เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม

 ๑๐. ธรุกจิควรดำาเนนิไป โดยปราศจากการฉอ้โกง ทจุรติ และประพฤต ิ

มชิอบ ในทกุรปูแบบ รวมทัง้การบงัคบั ขดูรดี และการตดิสนิบน 

ทั้งนี้ อาจพิจารณาในกรณีภายในวิสาหกิจ และการให้สินบน 

อันเป็นการทุจริตในวงราชการ ก็เป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง

จะเห็นได้ว่า ภาคธุรกิจมีบทบาทสำาคัญอย่างมากที่

จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสังคมในทุกๆ มิติที่

ได้กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน  ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายในมิติใหม่ของสังคมโลกยุค

ปจัจบุนั  ยิง่ในยคุทีเ่รยีกวา่ ยคุดจิติอล  หรอืการสือ่สารฉบัไว  เพยีง

ลดันิว้มอืเดยีว กส็ามารถเปลีย่นแปลงโลกทัง้โลกได ้ และจากการยก

ระดับของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  เป็น  

“คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” ทำาให้ประชาคม

โลกตอ้งกลบัมาทบทวนถงึความสำาคญัของเรือ่งสทิธมินษุยชนในเวที

ระหว่างประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม บนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันโดย

เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้โลกใบนี้อยู่อย่างสงบและ

สันติสุข จากความสำาคัญดังกล่าวทำาให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติกำาหนดเป็น ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์หลักในการดำาเนินงาน คือ 

“บทบาทภาคธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน” ซึง่ถอืเปน็ประเดน็หลกัในเรือ่ง

ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ภาคธุรกิจในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน 

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวทีการค้าโลก ที่ประเทศต่างๆ 

พยายามแขง่ขนัเพือ่หาประเทศคูเ่จรจาทางการคา้ใหม่ๆ   ซึง่ประเดน็

เรือ่ง “สทิธมินษุยชน” ถกูนำามาเปน็เงือ่นไขตอ่รองทางการคา้ระหวา่ง 

ประเทศสำาหรับประเทศที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เฉกเช่น

เดียวกับประเด็น “สิ่งแวดล้อม” ดังนั้นภาคธุรกิจที่คิดจะดำาเนิน

ธุรกิจเพียงหวังแต่ผลกำาไรเข้าสู่องค์กรเป็นหลัก ไม่คิดที่จะคืนกำาไร

สู่สังคมหรือดำาเนินการในเรื่อง CSR  อาจทำาให้ภาพลักษณ์ของ

องคก์รดดูนีอ้ยกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาคธรุกจิทีใ่สใ่จในเรือ่ง CSR 

ที่แท้จริงโดยเฉพาะความรับผิดชอบในเรื่อง สิทธิมนุษยชน ที่ถือได้

ว่าครอบคลุมในมิติทุกเรื่อง  แต่การทำา CSR  โดยหลักการที่แท้นั้น 

ไมใ่ช ่ทำาเพือ่บดบงัสิง่ทีเ่ปน็ภาพลบขององคก์รตวัเอง แตต่อ้งมาจาก

จิตสาธารณะจริงๆ  ไม่ใช่เป็นการทำาบุญเอาหน้าหรือตักบาตร

เพื่อหวังผล ...........

การที่คนในสังคมไม่เคารพใน “ศักดิ์ศรีความเป็น

มนษุย”์ ของกนัและกนั จนเกดิการละเมดิสทิธมินษุยชนซึง่กนัและกนั

เป็นปัญหาสังคมตามมา ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อน

ของปัญหามากขึ้น ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

ระดบัชาต ิไปจนถงึระดบันานาชาตหิรอืระดบัโลก และปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

เป็นลูกโซ่ในทุกภาคส่วนของสังคมไม่เว้นแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น 

หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืภาคสว่นอืน่ๆ ของสงัคมกต็าม แมแ้ต ่

สถาบนัการศกึษา หรอืสถาบนัทางศาสนา กม็ใีหเ้หน็ไดจ้ากการรายงาน 

ข่าวตามสื่อต่างๆ เป็นประจำา อันอาจจะนำาไปสู่ความขัดแย้งต่อไป

ภาคเอกชน  ถือว่าเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำาคัญ

ในการพัฒนาประเทศทั้งในแง่การมีอำานาจทุนอยู่ในมือรวมทั้งในแง่

การนำารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำานวนมากในแต่ละปี ในทางกลับ

กันก็เป็นที่ยอมรับว่� ธุรกิจเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนม�กที่สุด  

และในขณะเดียวกันธุรกิจก็มีกำ�ลังในก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ม�กที่สุดเช่นเดียวกัน  ดังนั้นองค์กรภาคธุรกิจนอกจากจะคำานึงถึง

ผลประกอบการหรือกำาไรเข้าสู่องค์กรของตนแล้ว ยังจะต้องมี 

ธรรมาภบิาลหรอืตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม ควบคูไ่ปดว้ย หรอื

ในสังคมปัจจุบัน เรียกกันจนติดปากว่า CSR (Corporate Social  

Responsibility) จะเหน็ไดว้า่มบีรษิทัเอกชนจำานวนไมน่อ้ยทีพ่ยายาม

ดำาเนนิการในสว่นของ CSR เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัของสงัคมมากขึน้ 

ถอืเปน็การสรา้งมลูคา่เพิม่ ทัง้ในเรือ่งความนา่เชือ่ถอืและภาพลกัษณ์

ขององค์กรต่อสายตาประชาชน นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้า 

และการพัฒนามาตรฐานในเรื่องต่างๆ ของโลกก็ได้รุดหน้าไป 

อย่างรวดเร็ว ซึ่งสหประชาชาติได้กำาหนดกรอบเพื่อเป็นแนวทาง 

การปฏิบัติของภาคธุรกิจเอกชนในชื่อเดียวกันว่า UN Global  

Compact ซึ่งมีหลักการเกี่ยวข้องกับ ๔ มิติหลัก ด้วยกัน คือ

๑. ด้านสิทธิมนุษยชน  ๒. ด้านแรงงาน  ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 

๔. ดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติ  ดงันัน้ การทีอ่งคก์รภาคธรุกจิจะดำาเนนิ 

กจิการไดอ้ยา่งมมีาตรฐานตรงตามกตกิาทีส่หประชาชาตไิดว้างไวน้ัน้ 

ก็จะต้องไม่ขัดต่อหลัก ๑๐ ประการ คือ

 ๑. ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพการปกป้องหลักสิทธิมนุษยชน 

ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

 ๒. ธุรกิจไม่พึงข้องแวะกับการกระทำาที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

 ๓. ธรุกจิควรสง่เสรมิและตระหนกัถงึเสรภีาพในการรวมกลุม่แรงงาน

 ๔. ธุรกิจต้องร่วมขจัดการบังคับการใช้แรงาน

 ๕. ธุรกิจต้องร่วมขจัดการใช้แรงงานเด็ก

 ๖. ธุรกิจต้องไม่กีดกันการจ้างงานและอาชีพ

ภาคธุรกิจกับ “สิทธิมนุษยชน”
สิ่งท้าทายกับอีกมิติบนโลกยุคใหม่

ดร.ปริญญ�  ศิริส�รก�ร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภาคธุรกิจกับ “สิทธิมนุษยชน”
สิ่งท้าทายกับอีกมิติบนโลกยุคใหม่

ดร.ปริญญ�  ศิริส�รก�ร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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นางพะเยาว ์อคัฮาด และนายณทัพชั อคัฮาด มารดาและนอ้งชาย น.ส.กมนเกด 
อัคฮาด หรือน้องเกด พยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในวัดปทุมวนารามได้เดินทางเข้าพบ นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาต ิ นางวสิา เบญ็จะมโน  พลตำารวจเอก วนัชยั  ศรนีวลนดั และนายปรญิญา  ศริสิารการ กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ เพือ่ขอคำาชีแ้จง
เกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช.  ในกรณีของ ๖ ศพ ที่วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช 
กร รมกา รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ช าติ  
และประธานคณะอนุกรรมการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน หารือ
เรื่องการจัดการสัมมนาเรื่องสื่อพื้นบ้าน 

(ภาคเหนือ) กับการส่งเสริมสิทธิ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ หอ้งประชมุ ๖๐๓ สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะเสมสิกขาลัย เป็นองค์กรภายใต้มูลนิธิ
เสถียรโกเศศ-นาคะประทีป ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำางานพัฒนาสังคมให้เกิด
การสร้างสันติภาพในประเทศพม่า เมื่อวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้าน
สทิธชิมุชนและฐานทรพัยากร ไดเ้ชญิคณะกรรมการกำากบักจิการพลงังาน และการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง ๗๐๙  

ภาพกิจกรรม

นายแพทย์ นิ รั น ด ร์  พิ ทั ก ษ์ วั ช ร ะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธาน 
ดา้นอนกุรรมการสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
ไดเ้ดนิทางไปพดูคยุและหารอืกบักลุม่สภาประชาชน 
เครือข่าย ๔ ภาค หลังจากที่ถูกชายฉกรรจ์กว่า 
๒๐๐ คน พร้อมอาวุธครบมือบุกขับไล่และเผาบ้าน
ของสภาฯ ที่มายึดครองปลูกสร้างเพิงที่พักบนที่ดิน ของบริษัทไทยอเมริกัน เท็กซ์ไทล์ จำากัด 
และบริษัทไทยเมล่อน เท็กซ์ไทล์ จำากัด จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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ความเห็นแย้งต่อคำาสั่งศาลโลก
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และข้อเสนอแนะ

๑. คำาสัง่ศาลโลกตอ่คำารอ้งขอของกมัพชูาใหก้ำาหนดมาตรการ
คุ้มครองชั่วคราว

เมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ กมัพชูาไดย้ืน่ขอใหศ้าลยตุธิรรม 

ระหว่างประเทศ (International Court of Justice: ICJ ซึ่งต่อไป 

เรียกว่า “ศาลโลก”) ตีความคำาพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร 

ทีศ่าลโลกไดต้ดัสนิเมือ่วนัที ่๑๕ มถินุายน ๒๕๐๕ และพรอ้มกนันีก้มัพชูา

ได้ยื่นคำาร้องเร่งด่วนขอให้ศาลโลกกำาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว 

โดยอ้างในคำาร้องว่าตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา 

ได้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงในอาณาบริเวณปราสาทพระวิหาร รวมทั้ง 

อาณาบริเวณอื่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อันเป็นเหตุให้มี 

ผูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็ และประชาชนตอ้งอพยพหนภียั โดยเหตกุารณ ์

ทั้งหมดไทยเป็นผู้ทำาให้เกิดขึ้น ดังนั้นกัมพูชา จึงร้องขอให้ศาลโลก 

ได้กำาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวตามธรรมนูญของศาลโลก 

(Statute of ICJ) มาตรา ๔๑ และระเบียบของศาลโลก (Rules of 

Court) ขอ้ที ่๗๓ ใหไ้ทยถอนกำาลงัทหารออกจากสว่นของดนิแดนกมัพชูา

ในพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารในทันทีและไม่มีเงื่อนไข ห้ามไทย 

ดำาเนนิกจิกรรมทางทหารใดๆ ในบรเิวณดงักลา่ว และใหไ้ทยงดเวน้การ

ดำาเนินการใดๆ ที่อาจกระทบสิทธิของกัมพูชา หรือ เพิ่มความขัดแย้ง

ในวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศาลโลกได้รับฟังการ 

ใหถ้อ้ยคำาของทัง้ไทยและกมัพชูากรณคีำารอ้งขอของกมัพชูาใหศ้าลโลก

กำาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว โดยกัมพูชาสรุปขอให้ศาลกำาหนด

มาตรการคุ้มครองชั่วคราวรวม ๓ ข้อ ตามที่กล่าวมาแล้ว ในขณะ

ที่ไทยสรุปขอให้ศาลจำาหน่ายคดีที่กัมพูชายื่นให้พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ 

เมษายน ๒๕๕๔ ออกจาก สารบบความ ตอ่มาในวนัที ่๑๘ พฤษภาคม 

ที่ผ่านมานี้ศาลโลกได้อ่านคำาสั่งต่อคำาร้องขอของกัมพูชาให้กำาหนด

มาตรการ คุ้มครองชั่วคราวดังนี้

(A) โดยเอกฉนัทย์กคำาขอของประเทศไทยทีใ่หจ้ำาหนา่ยคดทีีก่มัพชูายืน่

ให้พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ออกจากสารบบความ

(B) กำาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวดังนี้

(๑) โดยคะแนนเสียง ๑๑ ตอ่ ๕ ทั้งสองฝา่ยต้องถอนกำาลงัทหาร

ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นเขตปลอดทหาร ชัว่คราว (Provisional Demilitarized 

Zone: PDZ) ตามที่กำาหนดในย่อหน้าที่ ๖๒ ของคำาสั่งนี้ในทันที 

และงดเวน้จากการวางกำาลงัทหารภายในเขตนัน้ และจากกจิกรรมทาง

อาวุธใดๆ ที่มุ่งหมายไปที่เขตนั้น (ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อย: Owada, 

Al-Khasawneh, Xue, Donoghue, Cot)

(๒) โดยคะแนนเสียง ๑๕ ต่อ ๑ ประเทศไทยจะต้องไม่ขัดขวาง

การเข้าถึงอย่างอิสระ (free access) ของกัมพูชาไปยังปราสาท 

พระวิหาร หรือการจัดส่งเสบียงของกัมพูชาให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ทหาร

ของตนในปราสาทพระวิหาร (ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อย: Donoghue)

(๓) โดยคะแนนเสียง ๑๕ ต่อ ๑ ทั้งสองฝ่ายต้องดำาเนินความ

รว่มมอืกนัตอ่ไปตามทีท่ัง้สองฝา่ยไดเ้ขา้รว่มในกรอบอาเซยีน และโดย

เฉพาะต้องอนุญาตให้คณะผู้สังเกตการณ์ที่แต่งตั้งโดยอาเซียนเข้าไป

ยังเขตปลอดทหารชั่วคราวดังกล่าวได้ (ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อย: 

Donoghue)

(๔) โดยคะแนนเสียง ๑๕ ต่อ ๑ ทั้งสองฝ่ายต้องงดเว้นจาก

การกระทำาใดๆ ที่อาจทำาให้ข้อพิพาทที่ปรากฏต่อศาลเลวร้ายลง 

หรือเกิดมากขึ้น หรือทำาให้มันยากยิ่งขึ้นที่จะแก้ไข (ผู้พิพากษา 

เสียงข้างน้อย: Donoghue)

(C) โดยคะแนนเสียง ๑๕ ต่อ ๑ ตัดสินว่าแต่ละฝ่ายต้องแจ้งต่อศาล

ถงึการปฏบิตัติามมาตรการคุม้ครอง ชัว่คราวขา้งตน้ (ผูพ้พิากษา 

เสียงข้างน้อย: Donoghue)

(D) โดยคะแนนเสยีง ๑๕ ตอ่ ๑ ตดัสนิวา่จนกวา่ศาลจะมคีำาพพิากษา

ต่อคำาร้องขอสำาหรับการตีความ ศาล ยังคงอำานาจต่อไปในการ

พิจารณาเรื่องราวสาระที่ก่อให้เกิดคำาสั่งครั้งนี้ (ผู้พิพากษาเสียง

ข้างน้อย: Donoghue)

๒. ความเห็นแย้ง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
องค์คณะผู้พิพากษาในครั้งนี้มีผู้พิพากษาทั้งหมด ๑๖ คน 

โดยม ีMr. Hisashi Owada เปน็ประธาน และมผีูพ้พิากษาเฉพาะกจิ 

(Judge ad hoc) จำานวน ๒ คน ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาได้ใช้สิทธิที่ให้

ไว้ในธรรมนูญของศาลโลก มาตรา ๓๑ ในการเลือกผู้พิพากษาเฉพาะ

กิจฝ่ายละหนึ่งคน โดยไทยได้เลือก Mr. Jean-Pierre Cot ซึ่งเป็น

ชาวฝรั่งเศส และเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณที่University Paris-I 

โดยเคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสหกรณ์และการพัฒนา 

ของฝรั่งเศส และเคยได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารของ UNESO 

ส่วนกัมพูชาได้เลือก Mr. Gilbert Guillaume ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส 

เชน่กนั และเคยเปน็ประธานศาลโลก (ชว่ง ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๓) รวมทัง้ 

ผูอ้ำานวยการนติกิารทีก่ระทรวงการตา่งประเทศของฝรัง่เศส อนัทำาให ้

องค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้ประกอบด้วยผู้พิพากษาชาวฝรั่งเศสถึง 

๓ คน โดยผูพ้พิากษาชาวฝรัง่เศสอกีหนึง่คนคอื Mr. Ronny Abraham

ซึง่เคยเปน็ผูอ้ำานวยการนติกิารทีก่ระทรวงการตา่งประเทศของฝรัง่เศส

จากคำาสั่งศาลดังกล่าวทั้งหมดมี ๔ ข้อใหญ่โดยข้อ (B) 

ความเห็นแย้งต่อคำาสั่งศาลโลก
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และข้อเสนอแนะ

โดย ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม

อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ดังกล่าวโดยลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ แต่ปรากฏในข้อที่ ๓๔ 

ของคำาร้องขอดังกล่าวได้มีข้อความกล่าวถึงเหตุการณ์การปะทะกัน 

ระหวา่งทหารไทยกบักมัพชูาในวนัที ่๒๒ และ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ อนัเปน็

เหตุการณ์ที่เกิดหลังจากวันลงนามในคำาร้องขอดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่า 

กัมพูชามีการเตรียมสร้างสถานการณ์การสู้รบไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ 

คำาร้องขอของตนมีน้ำาหนักและรับฟังได้มากยิ่งขึ้น หากจะโต้แย้งว่า 

นายฮอรน์ำาฮง อาจลงวนัทีผ่ดิพลาดไป กไ็มน่า่เปน็ไปได ้เพราะคำารอ้ง

ที่ขอให้ศาลโลกกำาหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่ยื่นต่อศาลโลก 

ในวนัเดยีวกนั นายฮอรน์ำาฮง กลบัลงวนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ไดถ้กูตอ้ง 

หากมีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาให้ศาลเห็น จะทำาให้ความน่าเชื่อถือ 

ของฝา่ยกมัพชูาลดลงไดไ้มม่ากกน็อ้ย แตเ่ปน็ทีน่า่สงัเกตเปน็อยา่งยิง่ 

ว่าสำาเนาคำาร้องขอให้ศาลโลกตีความคำาพิพากษาที่กัมพูชาได้ยื่นซึ่ง

เผยแพร่ทาง Website ของศาลโลก ณ ปัจจุบันนั้น ในหน้าสุดท้าย

ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนลายมือชื่อของนายฮอร์นำาฮง พร้อมวันที่ที่เขียน

ด้วยลายมือ ไปเป็นอักษรพิมพ์แล้วโดยที่ได้มีการพิมพ์เปลี่ยนวันที่เป็น 

๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

๒.๑.๔ ในการสู้คดีนี้ไทยได้มีการตั้งคณะดำาเนินคดีปราสาท

พระวหิารทีม่อีงคป์ระกอบ ๑๕ คน นำาโดย นายวรีชยั พลาศรยั ซึง่เปน็ 

เอกอัครราชทูตไทยประจำาเนเธอร์แลนด์ทำาหน้าที่เป็นผู้แทน (Agent) 

ฝ่ายไทย และมีที่ปรึกษากฎหมาย (Counsel) ชาวต่างชาติ ๓ คน 

โดยมคีนหนึง่เปน็ชาวฝรัง่เศส คอื Mr. Alain Pellet ซึง่เปน็ศาสตราจารยท์ี ่

University Paris Ouest และเคยเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศส

ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นไทยยังได้เลือกผู้พิพากษา

เฉพาะกิจซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส โดยกัมพูชาก็เลือกผู้พิพากษาเฉพาะกิจ 

เป็นชาวฝรั่งเศส เช่นกัน อันทำาให้องค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้ที่มี

จำานวน ๑๖ คนประกอบด้วยผู้พิพากษาชาวฝรั่งเศสถึง ๓ คน

กระทรวงการตา่งประเทศของไทยไดใ้หเ้หตผุลทีเ่ลอืกทีป่รกึษา 

กฎหมายและผู้พิพากษาเฉพาะกิจเป็นชาวฝรั่งเศสว่า ทั้งสองท่าน 

มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ และประสบการณเ์ปน็ทีย่อมรบันบัถอื รวมทัง้ 

มีความจำาเป็นเนื่องจากเอกสารทางกฎหมายในเรื่องเขตแดนไทย-

กัมพูชาส่วนใหญ่เป็นภาษาฝรั่งเศส และในการดำาเนินการจำาเป็นต้อง 

มีความเข้าใจแนวคิดทางกฎหมายฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนอกจากนี้ 

ผู้พิพากษาเฉพาะกิจดังกล่าวยังมีแนวความคิดที่สอดคล้องกับแนวคิด

ของคณะที่ปรึกษากฎหมายของฝ่ายไทย แต่หากวิเคราะห์ปัญหา

เขตแดนไทย-กมัพชูาทีม่อียูใ่นปจัจบุนัแลว้ กจ็ะพบวา่มสีาเหตสุบืเนือ่ง

มาจากการที่ประเทศฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในพื้นที่แถบเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใตใ้นอดตี โดยไดก้ดดนัและขม่เหงไทยเพือ่เอาดนิแดน

มาเป็นของตน อีกทั้งยังเป็นผู้จัดทำาแผนที่มาตราส่วน ๑: ๒๐๐,๐๐๐ 

แต่ฝ่ายเดียว ซึ่งกัมพูชาในฐานะรัฐผู้สืบสิทธิจากฝรั่งเศสได้ใช้แผนที่ 

ดังกล่าวในระวางดงรักเป็นแผนที่ภาคผนวก ๑ ต่อท้ายคำาฟ้องต่อ

ศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหารและชนะคดีมาแล้วในอดีต ดังนั้น 

จึงควรต้องถือว่าฝรั่งเศสเป็นเสมือนคู่กรณีกับ ไทยในคดีนี้ด้วย

อ่านต่อฉบับหน้า

เป็นคำาสั่งเฉพาะที่เกี่ยวกับการกำาหนดมาตรการ คุ้มครองชั่วคราว 

ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ข้อย่อยคือ ข้อ (๑)-(๔)

๒.๑ คำ�สั่งศ�ลข้อ (A): สำาหรับคำาสั่งศาลในข้อนี้ผู้พิพากษา

ทั้งหมดเห็นว่าไม่ควรจำาหน่ายคดีที่กัมพูชายื่นออก จากสารบบความ

ตามที่ไทยขอ ซึ่งในประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พิพากษาเฉพาะกิจ 

ชาวฝรั่งเศสที่ไทยเลือกได้มีเห็นไป ในทางไม่เป็นคุณต่อไทยด้วย 

เมื่อศาลมีคำาสั่งไม่จำาหน่ายคดีศาลจึงต้องพิจารณาคำาขอของกัมพูชา

ที่ยื่นให้ศาลตีความ คำาพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ 

ต่อไป ซึ่งอาจใช้เวลาพิจารณานานเป็นปีก็ได อย่างไรก็ตามศาล 

ไดเ้นน้ย้ำาใน ยอ่หนา้ที ่๔๑ ของคำาสัง่วา่ “ขอ้สรปุนีไ้มไ่ปตดัสนิลว่งหนา้

ผลลพัธข์องกระบวนการพจิารณาคดหีลกั” และยอ่หนา้ที่ ๖๘ ของคำา

สั่งว่า “คำาตัดสินที่มีในกระบวนการพิจารณาคดีขณะนี้ต่อคำาร้องขอ 

สำาหรบัการกำาหนดมาตรการคุม้ครองชัว่คราวนัน้ ไมไ่ดเ้ปน็การตดัสนิ

ล่วงหน้าประเด็นใดๆ ที่ศาลอาจต้องดำาเนินการเกี่ยวกับคำาขอสำาหรับ

การตคีวามดงักลา่ว” นัน้กห็มายความวา่ถงึแมศ้าลจะไดม้คีำาสัง่กำาหนด

มาตรการคุ้มครองชั่วคราว ก็ไม่ได้หมายความว่าศาลจะต้องรับคำาขอ

ของ กัมพูชาให้มีการตีความดังกล่าว ในส่วนนี้มีข้อสังเกตและข้อ

เสนอแนะดังนี้

๒.๑.๑ เนื่องจากมีผู้พิพากษาศาลโลกจำานวน ๕ คนซึ่งมี

ประธานและรองประธานศาลโลกรวมอยู่ด้วยจะครบวาระการดำารง 

ในวนัที ่๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ จงึตอ้งมกีารจดัการเลอืกตัง้ผูพ้พิากษาใหม ่

จำานวน ๕ คน ทำาให้องค์คณะผู้พิพากษาปัจจุบันอาจเร่งการพิจารณา

คดีให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หรืออาจชะลอการ

พิจารณาคดีไปหลังวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อย่างไรก็ดีศาลโลก 

ได้กำาหนดให้ไทยต้องส่งข้อสังเกตที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Written 

Observation) ใหศ้าลภายในวนัที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ นายกษติ ภริมย ์

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาให้ข่าวว่า น่าจะส่งข้อ 

สังเกตดังกล่าวให้ศาลโลกได้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้จึงมี 

ความเปน็ไปไดส้งูทีศ่าลโลกจะไปเริม่พจิารณาคดหีลงั วนัที ่๕ กมุภาพนัธ ์

๒๕๕๕

๒.๑.๒ หากวเิคราะหจ์ากเหตกุารณต์า่งๆ ทีผ่า่นมาแลว้ การที่

กมัพชูายืน่ขอใหศ้าลโลกตคีวามและกำาหนดมาตรการคุม้ครองชัว่คราว

น่าจะเกิดจากปัญหาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก

ของกัมพูชา ซึ่งขณะนี้กัมพูชาต้องการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร

สำาหรับเป็นพื้นที่เขตกันชนเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผน 

บริหารจัดการปราสาทพระวิหารรวมทั้งแผนที่ฉบับสุดท้ายที่กัมพูชา

ต้องเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาตามมติที่ ๓๒ COM 

8B.102 อกีทัง้เพือ่ระงบัการดำาเนนิการใดๆ ของไทยทีจ่ะขดัขวางหรอื

ทำาให้กระทบต่อการดำาเนินการของกัมพูชา ตามมติต่างๆ ของคณะ

กรรมการมรดกโลก ซึ่งจะเห็นได้จากคำาร้องขอให้กำาหนดมาตรการ

คุ้มครองชั่วคราวของกัมพูชา ที่ระบุให้ไทยงดเว้นการดำาเนินการใดๆ 

ที่อาจกระทบสิทธิของกัมพูชา

๒.๑.๓ ในคำารอ้งขอใหศ้าลโลกตคีวามคำาพพิากษาคดปีราสาท

พระวหิารนัน้ นายฮอรน์ำาฮงในฐานะผูแ้ทนกมัพชูาไดล้งนามในคำารอ้งขอ 
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๕ ประการ คือ ๑) รายได้  ๒) สิทธิ  ๓) โอกาส  ๔) อำานาจ 

และ ๕) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ซึ่งต้องแก้ไขความเหลื่อมล้ำา

ดังกล่าวโดยการปฏิรูปสังคมไทยและปรับความสัมพันธ์เชิงอำานาจ 

ไม่ว่าจะเป็นอำานาจระหว่างรัฐกับประชาชน ที่รัฐมีอำานาจมาก 

เกินไปจนตรวจสอบไม่ได้ อำานาจทุนกับประชาชนซึ่งทุนมีอำานาจ 

มากเกินไป หรืออำานาจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และต้องป้องกัน 

มใิหป้ระชาชนตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงำาของทนุทีม่อีำานาจ  แตป่ระชา

นยิมทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนัใชเ้พือ่จงูใจประชาชนเทา่นัน้ เปน็การลดแลก

แจกแถมโดยไมค่ำานงึถงึหนา้ทีท่างสงัคมของประชาชน  ประชานยิม

แบบนี้เป็นการลงโทษประชาชน  รัฐควรสร้างความมั่นคงในระยะ

ยาวให้กับประชาชนและเป็นเจ้าภาพหลักในการเพิ่มคุณภาพชีวิต 

ใหก้บัประชาชนโดยเฉพาะเรือ่งการศกึษา สขุภาพ และบรกิารสงัคม 

ขณะที่นายบุญส่ง ชเลธร อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มองว่าจุดอ่อนของประชานิยมเป็นเพียง 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งไม่ได้แก้ไขปัญหาระยะยาว ประชา

นิยมเป็นเพียงการนำาเสนอของพรรคการเมืองเพื่อให้ประชาชนนิยม 

ชมชอบ โดยไมไ่ดค้ำานงึถงึฐานะการคลงัของประเทศ และผลกระทบ 

ทีเ่กดิขึน้วา่ ทำาไดจ้รงิหรอืไมแ่ละเหมาะสมอยา่งไร  ซึง่เราควรกา้วขา้ม 

ผ่านประชานิยมรูปแบบนี้ไปให้ได้ ประชานิยมที่ดี คือ การให้สิทธิ

แก่ประชาชน ให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ประชาชนควรจะได้สิทธิของการ

เป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งหมายถึงศักดิ์ศรีแห่งความ

เป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน สิทธิในสังคมกับประชานิยม

เป็นเรื่องของการดูแลประชาชนในสังคม  สังคมต้องมีการดูแล

และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  ประชาชนควรได้รับการดูแลจากรัฐ 

และรัฐจะต้องมีสวัสดิการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน ตัวอย่าง 

สังคมที่ดีคือ ประชาชนได้รับการศึกษา มีที่อยู่อาศัย และได้รับ 

ความปลอดภัย

ประชานิยมที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่ใช่การให้ผลประโยชน์ 

ในเชงิวตัถ ุสิง่ของ และเงนิทอง แตป่ระช�นยิมทีแ่ทจ้รงิคอื ก�รให้

คว�มสำ�คญัและคณุค�่แกป่ระช�ชน โดยเฉพ�ะเรือ่งสทิธมินษุยชน 

ขั้นพื้นฐ�นต�มรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการแก้ไขปัญหา

ความไม่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาในทุกมิติของสังคมไทย

การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา นโยบายประชา
นิยมเป็นที่กล่าวถึงกันมาก ด้วยเพราะเป็น 

รูปแบบที่พรรคการเมืองในประเทศไทยนิยมใช้หาเสียง 
มากที่สุดในปัจจุบัน และกลายเป็นประหนึ่ง “คำามั่นสัญญา” 
ที่ให้ไว้กับประชาชนเพื่อแลกกับคะแนนเสียงหรือความนิยม
ทางการเมือง โดยไม่ได้ตระหนักว่านโยบายประชานิยม 
อาจส่งผลกระทบต่อวินัยการคลังของประเทศและระบบ
เศรษฐกิจสังคมภาพรวมในระยะยาว

จากเวทกีารสมัมนาเรือ่ง “ประชานยิมกบัสทิธใินสงัคมไทย” 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยคณะอนุกรรมการ

สื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ ด้วยความมุ่งหวังในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ 

ของสังคมอย่างรอบด้านเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม เพื่อให้

ประชาชนและทกุภาคสว่นวเิคราะห ์เฝา้ระวงั และตดิตามการบรหิาร

ประเทศของรฐับาลใหเ้ปน็ไปโดยประโยชนข์องสว่นรวมอยา่งแทจ้รงิ 

โดยเน้นในประเด็นที่ว่า “ประชานิยมให้สิทธิอะไรกับสังคมไทย 

หรือไม่ และอย่างไร” 

ทศันะของรองศาสตราจารย ์ดร.นพินธ ์พวัพงศกร ประธาน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มองว่าประชานิยม

มีหลายความหมายทั้งในแง่อุดมการณ์  ปรัชญาทางการเมือง หรือ

วาทกรรม แตส่ำาหรบัประเทศไทยประชานยิมเปรยีบเสมอืนวาทศลิป์

ของนักการเมืองที่ใช้ในการหาเสียงโดยอ้างว่าสะท้อนความต้องการ

ของประชาชน และที่ผ่านมาประชานิยมมิใช่เป็นไปเพื่อเหตุผล 

ทางเศรษฐกิจ แต่เป็นเหตุผลทางการเมืองมากกว่า ปัจจัยสำาคัญ

ที่จะลดความเหลื่อมล้ำาของสังคมอย่างแท้จริง คือ การพัฒนา

คุณภาพมนุษย์ โดยการสร้างฐานความรู้ของคน  สิ่งที่อันตราย

ตอ่ระบอบประชาธปิไตยคอื นกัธรุกจิเขา้มาเลน่การเมอืงเพือ่ตอ้งการ

สนับสนุนธุรกิจของตนเองและครอบครัวโดยใช้อำานาจทางการเมือง  

สอดคล้องกับมุมมองและความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์

การเมอืง รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์เพชรประเสรฐิ สมาชกิสภา

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงปัญหาหลักของ

สังคมไทย คือ ความไม่เป็นธรรม ซึ่งดูได้จากความเหลื่อมล้ำา

7

ประชานิยมกับสิทธิในสังคมไทยประชานิยมกับสิทธิในสังคมไทย
กลุ่มง�นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารบี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ชำาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุณาส่ง

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หากต้องการข้อมูล  ข้อแนะนำาและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี ! ติดต่อ : 

สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารบี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์  promotenetwork @ nhrc.or.th  หรืออ่าน มุมมองสิทธิ์  ได้ที่  www.nhrc.or.th

ขอเชิญชวนร่วมประกวดบทความ เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำาปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวด เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน 
ไปสู่คนในสังคมอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำานึก ความตระหนัก และกระตุ้นให้เห็นคุณค่า ความสำาคัญ
ของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

หัวข้อบทความ : เรื่อง “ประสบการณ์และการรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในมุมมองของข้าพเจ้า”
คุณสมบัติของผู้ส่งบทความเข้าประกวด

ประเภทที่ ๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือบุคคลที่มีอายุไม่เกิน  ๑๘ ปี 
(การนับอายุให้นับถึงวันที่ปิดรับผลงาน)   

ประเภทที่ ๒ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี 
หรือบุคคลที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (การนับอายุให้นับถึงวันที่ปิดรับผลงาน) 

ประเภทที่ ๓ ประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การประกวด
๑. เป็นบทความภาษาไทย
๒. เนื้อหาสาระของบทความจะต้องสื่อให้คนในสังคมเกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำาคัญของการ

เคารพและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยให้การรับรอง ตลอดจนการสร้างจิตสำานึก และกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักถึงการปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น

๓. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย ตัวสะกด ประโยค วรรคตอนถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
๔. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาว ๒ – ๔ หน้ากระดาษ  ขนาด A ๔ 

เงื่อนไขการประกวดบทความ
๑. ผู้ส่งบทความเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ ๑ บทความเท่านั้น และต้องระบุประเภทที่ส่งเข้า

ประกวดด้วย พร้อมทั้งจัดส่งภายในกำาหนดเวลา
๒. ตอ้งสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง ไมล่อกเลยีนหรอืดดัแปลงจากผลงานของผูอ้ืน่ และไมเ่คยสง่ประกวด หรอืได้

รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อสาธารณะอื่นใดมาก่อน และผู้สร้างสรรค์จะต้องรับผิดในการกระทำาของตนเอง
ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

๓. บทความทีส่ง่เขา้ประกวดจะตอ้งระบชุือ่ นามสกลุ วนั เดอืน ปเีกดิ ทีอ่ยู ่ทีท่ำางาน (กรณเีปน็นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 
ให้ระบุระดับชั้นที่กำาลังศึกษา และสถานศึกษาด้วย) พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน

๔. การตัดสินของคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิพิจารณาตัดสินการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่เห็นว่าไม่มีผลงานที่เหมาะสม

๕. บทความที่ได้รับรางวัล เจ้าของบทความต้องมอบลิขสิทธิ์ในผลงานให้กับสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเพียงผู้เดียวในการทำาซ้ำา และเผยแพร่ตามที่สำานักงานฯ เห็นสมควร

กำาหนดเวลาส่งบทความเข้าประกวด
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำานักส่งเสริม

และประสานงานเครือข่าย สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารบ ีชัน้ ๖-๗ ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ ๑๐๒๑๐ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๒, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๖ email: chamaree@nhrc.or.th  
สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.th

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ประจำาปี ๒๕๕๔
เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำาปี 

๒๕๕๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล
และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สทิธมินษุยชน เขา้รบัรางวลั เพือ่เปน็กำาลงัใจในการทำางานและเปน็ตวัอยา่ง 
แก่สาธารณะ รวมทั้ง เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็น 
ความสำาคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กรอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
๑. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้อง 

และคุม้ครองสทิธมินษุยชน มคีวามมุง่มัน่ในการทำางาน แมต้อ้งเผชญิกบั 
ความยากลำาบาก ทั้งนี้ การดำาเนินการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนดังกล่าว ควรมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

๒. เปน็บคุคลหรอืองคก์รทีม่ผีลการดำาเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชนอยา่งเปน็
รปูธรรม ซึง่มคีณุคา่ตอ่การเสรมิสรา้งความเขา้ใจสทิธมินษุยชนในสงัคม
ไทย และการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง 
ตอ่การสง่เสรมิ ปกปอ้ง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ตอ่ชมุชนและสงัคม

๓. เปน็บคุคลหรอืองคก์รทีม่ผีลการดำาเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชนทีส่ามารถ
เป็นกำาลังใจและเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้บุคคล 
หรือองค์กรอื่นในสังคม

๔. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลการดำาเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม

๕. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีแนวทางการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่เหมาะสม ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชน

๖. เปน็บคุคลหรอืองคก์รทีม่กีารดำาเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชนทีแ่สดงใหเ้หน็ 
ถึงบทบาทต่อการพัฒนาในสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน

๗. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมาก่อน

รางวลัทีไ่ดร้บั บคุคลและองคก์รทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก จะไดร้บัโล ่
ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่น 
ห้าพันบาทถ้วน)


